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RIEPU APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI
1. Noteikumos lietotie termini
1.1. Apdrošinātājs – apdrošināšanas akciju sabiedrība
“BALTA” vienotais reģistrācijas numurs: 40003049409, juridiskā
adrese: Raunas iela 10/12, Rīga, LV–1039.
1.2. Apdrošinājuma ņēmējs – juridiska vai fiziska persona,
kas noslēgusi apdrošināšanas līgumu savā vai citas personas
labā.
1.3. Apdrošinātais – persona, kurai ir apdrošināmā interese un
kurai saskaņā ar apdrošināšanas līgumu ir paredzēta
apdrošināšanas atlīdzības izmaksa.
1.4. Apdrošināšanas līgums – ir šis apdrošināšanas līgums,
kā noslēgšanas apliecinājums ir apdrošināšanas polise un kas
ietver apdrošināšanas līguma noteikumus, apdrošināšanas
polisi, kā arī visus šī apdrošināšanas līguma grozījumus, par
kuriem apdrošinātājs un apdrošinājuma ņēmējs rakstiski ir
vienojušies.
1.5. Apdrošināšanas polise – rakstveida dokuments vai
elektroniskā izdruka, kas apliecina apdrošināšanas līguma
noslēgšanu.
1.6. Apdrošinājuma summa – naudas summa, par ko ir
apdrošināts apdrošināšanas līgumā norādītais objekts.
1.7. Apdrošināšanas gadījums – ar apdrošināto risku
cēloņsakarīgi saistīts notikums, kuram iestājoties, paredzēta
apdrošināšanas atlīdzības izmaksa atbilstoši apdrošināšanas
līgumam.
1.8. Apdrošinātais risks – apdrošināšanas līgumā norādītais
no apdrošinātā gribas neatkarīgs notikums, kura iestāšanās
iespējama nākotnē.
1.9. Apdrošināmā interese – interese neciest zaudējumus,
iestājoties apdrošinātajam riskam.
1.10. Apdrošināšanas atlīdzība – par apdrošināšanas
gadījumu nodrošināmo pakalpojumu izmaksas.
1.11. Apdrošināšanas atlīdzības pieteikums – paziņojums
par apdrošinātā riska iestāšanos apdrošināšanas līgumā
norādītajā kārtībā. Pēc apdrošinātāja atsevišķa pieprasījuma
Apdrošinātajam ir pienākums iepriekš iesniegtu apdrošināšanas
atlīdzības pieteikumu, iesniegt arī rakstiski, aizpildot un
iesniedzot apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma veidlapu kādā
no apdrošinātāja filiālēm.
1.12. Transportlīdzeklis – apdrošināšanas līgumā norādītais
transportlīdzeklis.
1.13. Transportlīdzekļa īpašnieks – fiziska vai juridiska
persona, kurai ir īpašuma tiesības uz transportlīdzekli un kuras
īpašuma tiesības uz transportlīdzekli ir reģistrētas publiskajā
reģistrā.
1.14. Transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs – īpašnieks vai
persona, kura izmanto transportlīdzekli ar īpašnieka atļauju uz
pilnvaras, nomas, līzinga vai cita tiesiska pamata.
1.15.Transportlīdzekļa turētājs – fiziska vai juridiska persona,
kura uz tiesiska pamata (īres, nomas, patapinājuma līguma
u.c.) lieto citai personai piederošo transportlīdzekli un
apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī ir ierakstīta kā
turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā. Šo noteikumu
izpratnē par transportlīdzekļa turētāju nav uzskatāma persona,
kas transportlīdzekli lieto uz dienesta vai darba tiesisko
attiecību pamata.
1.16. Trešā persona – jebkura fiziska vai juridiska persona, kas
neietilpst to personu lokā, kuras noslēgušas šo apdrošināšanas
līgumu un/vai kurām ir saistības šī apdrošināšanas līguma
noteikumu izpildē.
2. Apdrošinātāja atbildība
2.1. Apdrošināšanas līgums dod tiesības uz apdrošināšanas
atlīdzību apdrošināšanas līgumā noteiktajos gadījumos, ja
apdrošināto transportlīdzekli lieto transportlīdzekļa tiesīgais
lietotājs.

2.2. Apdrošināšanas līgums tiek noslēgts, pamatojoties uz
apdrošinājuma ņēmēja sniegto informāciju.
2.3. Apdrošināšana ir spēkā Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Albānijā,
Austrijā, Andorā, Baltkrievijā, Beļģijā, Bosnijā un Hercegovinā,
Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Itālijā,
Īrijā, Islandē, Kiprā, Krievijas Eiropas daļā, Lielbritānijā,
Lihtenšteinā, Luksemburgā, Maķedonijā, Maltā, Moldovā,
Monako, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā,
Serbijā, Melnkalnē, Sanmarino, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā,
Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Ukrainā, Vācijā, Zviedrijā un
Vatikānā.
3. Apdrošināšanas objekts
3.1. Apdrošināšanas objekts ir apdrošināšanas līgumā norādītā
transportlīdzekļa apriepojums – no 4 riepām sastāvošs
komplekts – ko izgatavojis apdrošināšanas līgumā norādītais
riepu ražotājs.
4. Apdrošināšanas risks
4.1. Apriepojuma bojājumi, kas šo noteikumu izpratnē ir
apdrošināšanas polisē norādītā transportlīdzekļa riepu bojājumi,
kas
radušies,
apdrošināšanas
polisē
norādītajam
transportlīdzeklim piedaloties ceļu satiksmē, izņemot šo
noteikumu 6. sadaļā minētos gadījumus.
4.2. Apdrošināšanas līguma darbības laikā ar transportlīdzekļa
apriepojuma bojājumu risku saistīto apdrošināšanas gadījumu
skaits nav ierobežots.
5. Apdrošinājuma summa
5.1. Apdrošinājuma summa atbilst apdrošināšanas objekta
iegādes
vērtībai,
ieskaitot
apdrošināšanas
objektam
piemērojamos nodokļus.
6. Izņēmumi
6.1. Saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu apdrošinātājs
neatlīdzina:
6.1.1. Riepām radušos bojājumus trešo personu prettiesiskas
rīcības rezultātā (tajā skaitā vandālisma).
6.1.2. Riepas remonta, montāžas vai iegādes izdevumus šo
noteikumu 7.1.2. punkta izpratnē, ja riepa tikusi pārdurta ar uz
brauktuves esošu asu priekšmetu (naglu, skrūvi u. tml.), tajā
skaitā jebkādus zaudējumus, ja transportlīdzekļa tiesīgais
lietotājs turpinājis pārvietoties ar šādu riepu līdz brīdim, kamēr
riepa kļuvusi neremontējama.
6.1.3. Riepas balansēšanas un/vai montēšanas darbu rezultātā
radušos zaudējumus.
6.1.4. Zaudējumus, ja apdrošināšanas gadījuma iestāšanās
brīdī bojātās riepas protektora dziļums ir mazāks par 3mm
vasaras riepām vai 4mm ziemas riepām.
6.1.5. Bojājumus, kas radušies transportlīdzeklim uzstādītu, bet
apdrošināšanas līgumā nenorādītu ražotāju riepām.
6.1.6. Zaudējumus, kas radušies, ekspluatējot riepas
neatbilstoši riepu ražotāja prasībām.
6.1.7. Zaudējumus, kas radušies transportlīdzekļa tiesīgā
lietotāja, tā ģimenes locekļu vai darbinieku ļauna nolūka vai
noziedzīgas darbības dēļ. Par apdrošinājuma ņēmēja,
apdrošinātā, transportlīdzekļa īpašnieka un transportlīdzekļa
tiesīgā lietotāja ģimenes locekļiem ir uzskatāmi: laulātais,
radinieki un svaiņi, skaitot radniecību līdz trešajai pakāpei un
svainību līdz otrajai pakāpei, audžu ģimenes locekļi, aizbildņi un
aizbilstamie.
6.1.8. Zaudējumus, kas radušies kara, invāzijas, ārvalstu
ienaidnieka darbības (ar vai bez kara pieteikšanas), dumpja,
revolūcijas, sacelšanās, terorisma (Latvijas Krimināllikuma
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izpratnē), militāras vai uzurpētas varas, kā arī Latvijas
Republikas valsts, pašvaldības vai tiesu varas institūciju
pieņemto lēmumu dēļ.
6.1.9. Zaudējumus, kas radušies laikā, kad transportlīdzekļa
valsts tehniskā apskatē transportlīdzeklis bijis atzīts par
neatbilstošu satiksmes drošības prasībām vai bīstamu
ekspluatācijai, vai tehniskā apskate nebija veikta.
7. Apdrošināšanas atlīdzības noteikšana un izmaksas
kārtība
7.1. Apdrošinātājs atlīdzina apdrošinātā riska rezultātā
iestājušos zaudējumus tikai vienā no sekojošiem veidiem:
7.1.1. Ja bojātā riepa ir remontējama, apdrošinātājs apmaksā
riepas remonta un montāžas izdevumus, pamatojoties uz
apdrošināšanas līgumā norādītā ražotāja autorizētā riepu
remonta uzņēmuma iesniegto rēķinu, nepārsniedzot polisē
norādīto apdrošinājuma summu.
7.1.2. Ja bojāto riepu nav iespējams remontēt, apdrošinātājs
atlīdzina identiskas ražotāja riepas iegādes izdevumus
apdrošināšanas līgumā norādītā ražotāja autorizētā riepu
tirdzniecības un remonta uzņēmumā atbilstoši ražotāja
pārstāvja cenrādim, kas saskaņots ar apdrošinātāju. Ja
identisks riepas modelis vairs tirgū nav pieejams, tiek iegādāta
apdrošināšanas līgumā norādītā ražotāja cita modeļa riepa, kas
ir identiska bojātās riepas izmēram un slodzes indeksam, kā arī
iespējami tuva bojātās riepas ātruma indeksam.
7.2. Apdrošinātājs apmaksā riepu tirdzniecības un remonta
uzņēmuma rēķinu par 7.1.1. – 7.1.2. punktos sniegtajiem
pakalpojumiem ar nosacījumu, ka attiecīgo uzņēmumu šos
pakalpojumus veikt ir autorizējis apdrošināšanas līgumā
norādītais riepu ražotājs.
7.3. Lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai
atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību apdrošinātājs
pieņem nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā no
visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas. Ja
apdrošinātājam objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams ievērot šo
termiņu, apdrošinātājs to var pagarināt uz laiku līdz sešiem
mēnešiem no dienas, kad saņemts atlīdzības pieteikums,
rakstiski par to informējot personu, kurai ir tiesības saņemt
apdrošināšanas atlīdzību.
7.4. Dokumenti, kas ir nepieciešami lēmuma par
apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt
apdrošināšanas atlīdzību pieņemšanai:
7.4.1. Apdrošinājuma ņēmēja, apdrošinātā, transportlīdzekļa
īpašnieka, transportlīdzekļa tiesīgā lietotāja vai transportlīdzekļa
vadītāja atlīdzības pieteikums un paskaidrojumi par apdrošinātā
riska iestāšanās faktiskajiem apstākļiem un tā izraisītajām
sekām.
7.4.2. Ja apdrošinātais risks iestājies ceļu satiksmes
negadījuma rezultātā, kompetentu iestāžu izziņas un/vai
protokoli un/vai saskaņotais paziņojums, kurā ir ietverta
vienošanās ar otra ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā
transportlīdzekļa vadītāju par visiem būtiskajiem negadījuma
apstākļiem.
7.4.3. Nepieciešamības gadījumā, papildus, attiecīgo nozaru
ekspertu slēdzieni, atzinumi par riska iestāšanos vai tā
izraisītajām sekām, ceļu satiksmes negadījuma protokoli, tiesu,
prokuratūras iestāžu izziņas.
7.4.4. Citi apdrošinātāja pieprasītie dokumenti, kas saistīti ar
apdrošinātā riska iestāšanos un/vai tā izraisītajām sekām.
8. Apdrošinājuma ņēmēja, apdrošinātā, transportlīdzekļa
īpašnieka un transportlīdzkeļa tiesīgā litotāja pienākumi
8.1. Apdrošinājuma ņēmēja, apdrošinātā, transportlīdzekļa
īpašnieka un transportlīdzekļa tiesīgā lietotāja pienākumi ir:
8.1.1. Slēdzot apdrošināšanas līgumu:

8.1.1.1. Sniegt patiesu informāciju par apdrošināmo objektu.
8.1.1.2. Informēt apdrošināšanas līguma izpildē iesaistītās
personas par apdrošināšanas līguma esamību un tā
noteikumiem.
8.1.2. Apdrošināšanas līguma darbības laikā:
8.1.2.1. Nekavējoties paziņot apdrošinātājam par citiem spēkā
esošajiem apdrošināšanas līgumiem, kas attiecas uz to pašu
apdrošināšanas objektu;
8.1.2.2.
Nekavējoties
paziņot
apdrošinātājam
par
transportlīdzekļa īpašnieka un/vai turētāja maiņu un
apgrūtinājumiem;
8.1.2.3. Nekavējoties paziņot apdrošinātājam par izmaiņām,
kas attiecas uz apdrošināšanas līgumu vai transportlīdzekli
(transportlīdzekļa
reģistrācijas
apliecības
maiņu,
transportlīdzekļa reģistrācijas numura maiņu, transportlīdzekļa
nodošanu trešajai personai pārdošanai);
8.1.2.4. Pēc apdrošinātāja pieprasījuma uzrādīt transportlīdzekli
apdrošinātājam
apdrošinātāja
noteiktajā
vietā
un
datumā/termiņā;
8.1.2.5. Apdrošinājuma ņēmējam un apdrošinātajam ir
pienākums rakstveidā ziņot apdrošinātājam par izmaiņām
apdrošinājuma ņēmēja un apdrošinātā kontakttelefonu,
kontaktadrešu un kontaktpersonu informācijā un citā līdzīgā
informācijā, kas ir nepieciešama apdrošinātāja līgumisko
saistību izpildei.
8.1.3. Iestājoties apdrošinātajam riskam:
8.1.3.1. Nekavējoties paziņot policijai Ceļu satiksmes
noteikumos paredzētajās situācijās;
8.1.3.2. Nekavējoties veikt pasākumus, lai novērstu un/vai
samazinātu turpmākos zaudējumus, kas var rasties
apdrošinātajam objektam;
8.1.3.3. Nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, paziņot
apdrošināšanas līgumā norādītā ražotāja autorizētajam riepu
tirdzniecības un remonta uzņēmumam vai apdrošinātājam par
apdrošināšanas gadījuma iestāšanos. Ja objektīvu iemeslu šīs
darbības nav iespējams veikt personīgi, tad tās veic
apdrošinājuma ņēmēja vai transportlīdzekļa tiesīgā lietotāja
ģimenes locekļi vai pilnvarota persona;
8.1.3.5. Saglabāt apdrošināto objektu vai tā atliekas tādā
stāvoklī, kādā tas bija pēc apdrošināšanas gadījuma
iestāšanās, līdz brīdim, kad to apskatīs riepu ražotāja
autorizētais riepu remonta uzņēmums vai apdrošinātāja
norīkots eksperts;
8.1.3.6. Pēc apdrošinātāja pieprasījuma uzrādīt apdrošinātājam
transportlīdzekli un apdrošināšanas gadījumā cietušo
apdrošināšanas objektu (riepas) vai to atliekas;
8.2.
Apdrošinātā
pienākums
ir
atmaksāt
saņemto
apdrošināšanas atlīdzību vai tās daļu apdrošinātājam:
8.2.1. Ja pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas ir konstatēti
fakti, kas pierāda, ka izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība vai
kāda tās daļa ir bijusi nepamatota vai atlīdzības izmaksa
neatbilst apdrošināšanas līguma noteikumiem vai tiesību aktu
prasībām.
8.2.2. Ja apdrošinājuma ņēmējs vai apdrošinātais ar ļaunu
nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ sniedza apdrošinātājam
nepatiesu informāciju par apdrošināto objektu vai apdrošinātā
riska iestāšanās apstākļiem.
8.2.3. Ja zaudējumu ir atlīdzinājusi trešā persona.
8.3. Apdrošināšanas atlīdzības saņēmēja pienākums ir
atmaksāt ar zaudējumu rašanās apstākļu un lielumu noteikšanu
saistītos izdevumus, ja apdrošinājuma ņēmējs vai apdrošinātais
ar ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ sniedza
apdrošinātājam nepatiesu informāciju par apdrošinātā riska
iestāšanās apstākļiem.
8.4. Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības:
8.4.1. Slēdzot apdrošināšanas līgumu, saņemt skaidrojumu par
tā darbību.
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8.4.2. Polises nozaudēšanas vai iznīcināšanas gadījumā
pieprasīt un saņemt polises kopiju.
8.4.3. Pēc atlīdzības pieteikuma iesniegšanas saņemt
apdrošinātāja rakstisku paziņojumu par pieņemto lēmumu
apdrošināšanas līgumā noteiktajā kārtībā.
9. Apdrošināšanas līguma noslēgšana un darbības periods
9.1. Apdrošināšanas līguma darbības periods ir viens gads.
9.2. Apdrošināšanas līgums stājās spēkā apdrošināšanas
polisē norādītajā dienā, ja veikta apdrošināšanas prēmijas
samaksa apdrošināšanas līgumā norādītajā kārtībā.
10. Apdrošināšanas līguma darbības pirmstermiņa
izbeigšana
10.1. Apdrošinājuma ņēmējam un apdrošinātājam vienojoties,
apdrošināšanas līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
10.2. Ja apdrošināšanas līgums tiek izbeigts un tā darbības
laikā nav veiktas apdrošināšanas atlīdzības izmaksas vai
iesniegtas apdrošināšanas prasības, par kurām nav izmaksāta
apdrošināšanas
atlīdzība,
apdrošinātājs
atmaksā
to
apdrošināšanas prēmijas daļu, kas tiek aprēķināta no polisē
norādītās apdrošināšanas prēmijas kopējās summas, atskaitot:
(1) apdrošināšanas prēmijas daļu, kas proporcionāli atbilst
apdrošināšanas līguma faktiskajam darbības laikam attiecībā
pret polisē noteikto apdrošināšanas līguma darbības termiņu;
(2) ar apdrošināšanas polises noslēgšanu saistītos
apdrošinātāja izdevumus, bet ne vairāk kā 5% apmērā no
kopējās apdrošināšanas prēmijas.
10.3. Apdrošinātājs ir tiesīgs vienpusēji, bez tiesas
starpniecības izbeigt apdrošināšanas līgumu šādos gadījumos:
10.3.1.
Ja
apdrošinājuma
ņēmējs,
apdrošinātais,
transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs vai īpašnieks, slēdzot
apdrošināšanas līgumu, tā darbības laikā vai pēc zaudējuma
iestāšanās, tajā skaitā iesniedzot atlīdzības pieteikumu, ar
ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ ir sniedzis nepatiesu
informāciju vai atsakās sniegt apdrošinātāja pieprasīto
informāciju;
10.3.2. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas;
10.3.3. Citos Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajos
gadījumos.
10.4. Apdrošināšanas līguma darbība 10.3. punktā minētajos
gadījumos tiek izbeigta, izsūtot apdrošinājuma ņēmējam
rakstisku paziņojumu uz polisē norādīto adresi, ja Latvijas
Republikas tiesību aktos nav noteikta cita apdrošināšanas
līguma izbeigšanas kārtība. Apdrošināšanas līgums ir izbeigts
pēc 15 dienām no rakstveida paziņojuma nosūtīšanas dienas.
10.5. Visos gadījumos, kad līguma darbības laikā ir bijušas
apdrošināšanas atlīdzības prasības un apdrošinātājs, atbilstoši
šiem noteikumiem ir veicis vai veiks apdrošināšanas atlīdzības
izmaksu, apdrošināšanas prēmijas atlikusī daļa netiek
atmaksāta.
11. Piemērojamie publiskie tiesību akti
11.1. No apdrošināšanas līguma izrietošo attiecību regulēšanai
tiek piemēroti Latvijas Republikas tiesību akti – likums ‘’Par
apdrošināšanas līgumu’’, Latvijas Republikas Civillikums un citi
Latvijas Republikas tiesību akti.
11.2. Apdrošinātāja darbības uzraudzību veic Finanšu un
Kapitāla Tirgus Komisija, Kungu iela 1, Rīga, LV–1050, Latvija.
12. Strīdu izšķiršanas kārtība

sniedz rakstisku atbildi 30 dienu laikā no sūdzības vai
pretenzijas saņemšanas dienas.
12.2. Apdrošinātajam– fiziskai personai – ir tiesības iesniegt
sūdzību Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombudā par
apdrošinātāja pieņemto lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības
izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt sauszemes
transportlīdzekļu apdrošināšanā (KASKO). Ar Latvijas
Apdrošinātāju asociācijas apstiprināto ''Kārtību, kādā Latvijas
Apdrošinātāju asociācijas ombuds izskata apdrošinātāju klientu
sūdzības (reglaments)'' var iepazīties www.laa.lv mājas lapā.
12.3. Visi strīdi apdrošināšanas līguma sakarā tiek risināti
sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots
Latvijas Republikas tiesas izšķiršanai Latvijas Republikas
tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
13. Personas datu apstrāde
13.1. Apdrošinājuma ņēmējs piekrīt, ka apdrošinātājs kā
sistēmas pārzinis un personas datu operators apstrādā un/vai
nodod apstrādei trešajai personai apdrošinājuma ņēmēja
personas datus (tai skaitā sensitīvus datus un personas
identifikācijas (klasifikācijas) kodus) ar mērķi nodrošināt
apdrošināšanas līguma izpildi. Apdrošinātājam ir tiesības sniegt
apdrošināšanas gaitā iegūto informāciju par apdrošināto,
apdrošināšanas ņēmēju saistībā ar apdrošināšanas līguma
noslēgšanu
un
izpildi
ar
apdrošinātāju
saistītajiem
uzņēmumiem.
13.2. Apdrošinājuma ņēmējs piekrīt savu personas datu
apstrādei, tai skaitā personas datu nodošanai apstrādei trešajai
personai ar mērķi sniegt apdrošinājuma ņēmējam informāciju
par apdrošinātāja un tā sadarbības partneru sniedzamiem
pakalpojumiem vai ar mērķi veikt tirgus un sabiedriskā viedokļa
pētījumus. Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības atteikties no
komerciālu paziņojumu saņemšanas un aizliegt savu personas
datu izmantošanu tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumos.
14. Paziņojumu un informācijas nosūtīšanas kārtība
14.1. Visi ar apdrošināšanas līgumu saistītie paziņojumi un
iesniegumi apdrošinājuma ņēmējam ir jāiesniedz tādā formā un
tādā veidā, lai apdrošinātājs varētu identificēt paziņojuma vai
iesnieguma iesniedzēju.
14.2. Apdrošinātājs iesniedz savus paziņojumus un informāciju
apdrošinājuma ņēmējam, nosūtot tos uz pēdējo zināmo pasta
adresi, par kādu ir paziņojis apdrošinājuma ņēmējs. Ja
apdrošinājuma ņēmējs maina savu pasta adresi, neinformējot
par to apdrošinātāju, visi paziņojumi tiek uzskatīti par
saņemtiem 5. (piektajā) dienā pēc attiecīgā sūtījuma nodošanas
pasta iestādē. Ja apdrošinājuma ņēmējs ir informējis
apdrošinātāju par savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa
numuru, apdrošinātājam ir tiesības nosūtīt savus paziņojumus
uz apdrošinājuma ņēmēja norādīto elektroniskā pasta adresi un
tālruņa numuru, un šai sakarā apdrošinājuma ņēmējs apzinās,
ka elektroniskais pasts ne vienmēr uzskatāms par drošu
informācijas apmaiņas veidu, un apņemas necelt jebkādus
iebildumus pret apdrošinātāju saistībā ar informācijas (ieskaitot
apdrošinājuma ņēmēja vai apdrošinātā datu un citas
konfidenciālas informācijas) sūtīšanu, izmantojot elektronisko
pastu.
14.3. Apdrošinātājs apdrošināšanas līguma darbības laikā
sazinās ar apdrošināto un apdrošinājuma ņēmēju latviešu
valodā, kā arī atbild uz apdrošinātā un apdrošinājuma ņēmēja
pieprasījumiem, kas izteikti latviešu, angļu vai krievu valodā.

12.1. Apdrošinājuma ņēmēja vai apdrošinātā sūdzības vai
pretenzijas, kas iesniegtas rakstiski, Apdrošinātājs izskata un
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